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Sobre el Gremi
És una Associació Patronal sense ànim
de lucre, que agrupa a les empreses de
l’automoció, concretament dedicades a
la venda i postvenda de vehicles i
promou el vehicle privat com a medi de
desplaçament.
El Gremi neix de la necessitat de
defensar els interessos col·lectius del
sector que només es poden afrontar
conjuntament, així com de compartir
informació i experiències dels seus
associats.

Visió
El Gremi vol ser distingit a tots els nivells com l’associació
que agrupa les empreses del sector que operen en el
mercat, amb la màxima de Garantia i Qualitat en el seu
servei al seu agremiat, en benefici dels seus clients

Missió
Vetllar en un entorn canviant i molt competitiu, per als interessos dels
seus agremiats:
- per la rendibilitat i viabilitat dels seus negocis
- per al prestigi del comerç de vehicles i per una competència lleial
- la mobilitat privada, element clau per la nostra activitat i
- la professionalitat en el sector
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Imatge corporativa
Una marca ens identifica i tots els

agremiats poden disposar del distintiu

del Gremi en el seus establiments, per

tal de facilitar la identificació

d’establiment agremiat, davant els

clients i companys.

Presentació
Una mica d’història
El Gremi va ser fundat l’any 1957.

Amb motiu del seu 50è Aniversari, es

va editar un llibre commemoratiu que

recull la seva història des de la seva

fundació.



Valors
V
alors

Polivalència

Gràcies a l’ equip de professionals i l’amplia cartera de 

serveis, l’agremiat no necessita formar part de cap altra  

associació per satisfer totes les seves necessitats, i per tant, 

pot evitar duplicar despeses innecessàries

Unitat

Més del 85% de les empreses de la província de Barcelona  

estan agremiades al Gremi del Motor, entre Distribuïdors de 

marca, Grups d’empreses, Motocicletes, Vehicles Industrials, 

Agents Oficials i Compravendes

Proximitat

Focalitzat a la província de Barcelona, el Gremi del Motor 

coneix de primera mà les necessitats específiques i generals 

d’aquest mercat. A més, aquesta proximitat li permet estar a 

prop dels agremiats i establir vincles directes amb les 

institucions Catalanes

Experiència i innovació

Amb més de 50 anys d’experiència i una junta formada per 

professionals actius del sector, el Gremi s’adapta 

constantment als canvis del mercat oferint nous serveis als 

agremiats.

Adaptabilitat

No importa el volum del teu negoci ni el tipus de vehicle que 

comercialitza, ja que el Gremi ofereix serveis adaptats a totes 

les necessitats.
Si treballes en el sector, aquest és el teu Gremi.



A
ctivitat representativa i vinculació a altres organism

es  
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Per assolir els seus objectius, el Gremi representa i defensa al seus
agremiats directament a la província de Barcelona. En àmbits
territorials i col·lectius més grans d’empreses, ho fem participant i

integrant-nos en organitzacions empresarials de reconegut prestigi

Confederación Patronal del Metal

Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales

Federación de Asociaciones de 
Concesionarios de Automoción

Confederació Catalana 
d’organitzacions Empresarials

Federació de Gremis del Comerç 
i altres de Barcelona

Federació Catalana de 
Venedors de Vehicles

Unió Patronal del Metall a Barcelona 
i Catalunya

Activitat representativa

Inscrita en el Registre de grups d’interès de la Generalitat i del sector
públic amb el Nº 680 i en el Llibre d’organitzacions sindicals i
empresarials, amb el número de dipòsit 770800342



Objectius i funcions

Negociar els convenis laborals del sector

Informar puntual i continuadament als
Afiliats de tot allò relacionat amb la
nostra activitat

Relacionar-se i col·laborar amb els
diferents Departaments de
l’Administració Estatal, Autonòmica,
Municipal, Associacions de
Consumidors i Patronals, davant els
quals el Gremi està considerat com
l’interlocutor vàlid i qualificat per a
participar en tots aquells assumptes
que afecten professionalment als seus
associats. Influir en la legislació i
normatives que afecten al sector

Promoure davant l'Administració i
l’opinió pública, la imatge del sector

Representar, Assessorar i Defensar als
venedors de vehicles en la seva activitat.

V
alors

Gremi del Motor- Membre adherit a FECAVEM � Gran de Gràcia, 69 � comunicacio@gremidelmotor.org � 934 150 695

Emprendre iniciatives i projectes per
dinamitzar el sector

Prestar servei tècnic i qualificat pels socis

Participar en nom del col·lectiu, en
aquelles activitats del sector

Formar mitjançant cursos adequats a les
necessitats reals del sector



A
ccions contra la com

petència deslleial
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Accions contra la venda al carrer



Serveis propis

Gremi del Motor- Membre adherit a FECAVEM � Gran de Gràcia, 69 � comunicacio@gremidelmotor.org � 934 150 695

Revistes i Publicacions



A
ctivitat representativa i vinculació a altres organism

es  
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És deure del Gremi del Motor informar als
consumidors dels perills als que s'exposen
al comprar al carrer enlloc de fer-ho en
establiments autoritzats, entre els quals
els agremiats del Gremi destaquen per la
seva Professionalitat, Garantia i Qualitat

de servei.

Accions contra la venda al carrer

Al carrer s’exposa a Multes

pendents, embargaments,

cobertura de garantia inexistent….

Temps i costos per la gestió de

compra iv venda…

Eviti riscos innecessaris i busqui el

nostre distintiu en l’establiment

agremiat: hi trobarà assessorament,
suport en la gestió i la cobertura de
garantia prevista en la normativa
vigent

A l’hora de comprar i vendre el seu vehicle…

Vostè tria 



Aquest esdeveniment firal

que s’organitza cada 2 anys

a la ciutat de Barcelona, és

el millor aparador del

sector i potencia de

manera clara les vendes en

el sector.

El Gremi facilita als seus

agremiats informació,

promou i dinamitza

aquesta Fira liderada per

les marques d’automòbils.

El Gremi ha organitzat

directament fins a tres

esdeveniments firals i

manté l’interès en

continuar apostant per

aquest format, quan es

reuneixin les condicions

adients per fer-ho.

El Gremi promou la

participació en el Mercat

del Vehicle d’Ocasió que

organitza Fira de

Barcelona, sota la nostra

presidència. Per ser

expositor en aquest

mercat, és imprescindible

ser agremiat del Gremi del

Motor.
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El Gremi del Motor

promou la participació, en

qualitat de soci

col·laborador de

l’organització.

Saló Motoh! Barcelona és

un revulsiu de les vendes

del sector i agrupa al

sector de les motos,

promocionant la mobilitat i

l’ús dels vehicles de 2

rodes.

Organització de Salons i Fires



Un equip de persones  

enfocades a atendre les 

necessitats dels socis

RRHH/Equip humà
Equip H

um
à

Sr. Joan Blancafort

Secretari General
Advocat

Informes & Vida laboral
M.Carmen Sacristan

Comptabilitat & Assessoria
Lucía Mora

Secretaria Presidencia & Informes

Carmen Ramón

Sr. Miquel Donnay

President Gremi del Motor
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Òrgans de Govern

Assemblea General

Junta Directiva

Presidència

Representa l’associació i defensa i exposa els interessos dels associats 
en tots els actes, negocis i contractes davant totes les autoritats i 

organismes de l’Administració. 

Comité Executiu

Està configurada per tots els socis que formen part de l'entitat. Es reuneix amb 
caràcter ordinari una vegada a l'any, però es pot reunir amb caràcter extraordinari 

quan la convoqui la Presidència o un determinat nombre de socis.

És l’Òrgan encarregat  de la direcció, govern i  administració de l’associació i 
hi formen part empreses i entitats del sector.

Òrgan permanent de govern per delegació de la Junta i format  pel  president, els 
vicepresidents, tresorer,  comptador,  secretari i un màxim de dos vocals.

Ò
rgans de govern
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A.Maam
Automòbils Gaspar 
Automòbils Pruna
Automoviles Ratera
Autortuño
Comercial Impala
Donnay Auto
Espacio Harley-Davidson 
Garage Río
Grup Letamendi
Maas
Máquina Motors
Maresme Motor
Modernmóvil
Movento
Quadis
Japan Lesseps
M-Automoción
Modernmovil
Romagrup
Sarauto
Taes Motor
Vallescar i 
Col�legi de Gestors Administratius 
de Catalunya



Què oferim
als nostres agremiats?



El Gremi disposa de models de contracte que estan
reconeguts per l’Agència Catalana de Consum que
eviten expedients sancionadors de clàusules abusives
o deslleials i que respecten la normativa de consum,
amb la intenció de defensar els interessos de
l’agremiat, respectant les pautes legals i
administratives.

Assessorament: El Gremi atén, assessora i

acompanya als seus agremiats en el

desenvolupament de la seva activitat ordinària.

El Gremi dona suport en la resolució de tot tipus
de problemes, tant directament a través del
departament d’assessoria, com indirectament a
través de professionals de reconegut prestigi,
especialitzats en cada uns dels camps.
L’activitat ordinària relacionada amb el vehicle

genera multitud de incidències i un primer

referent en aquesta línia és el Gremi, ja que es
relaciona de manera fluida i continuada amb els
seus agremiats i coneix els seus problemes.
detectar les necessitats del sector.
El Gremi atén incidències de tipus, jurídic, fiscal,
laboral, de consum o de competència deslleial
entre altres
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C
ontraprestacions

Suport i 
assessorament

A l’apartat Extranet del
Gremi disposem de l’apartat
Botiga del Gremi, que
permet fer una auditoria
ràpida dels elements bàsics
que un establiment
comercial requereix, per
respectar la normativa vigent



En benefici del consumidor i com un sistema
complementari al judicial i amb la intenció
d’agilitar els processos de queixa, reclamació i
denúncia dels particulars consumidors,
l’Administració Pública promou la mediació o

l’arbitratge.

El Gremi del Motor ha escollit persones del seu

equip per defensar com àrbitres en les Juntes

Arbitrals de Consum, els interessos dels

venedors de vehicles a motor.
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Serveis propis
Suport davant 
reclamacions i 

Consum

Els mateixos drets aplicables a les persones

consumidores als que ens referim en el mòdul

anterior, són aplicables en les relacions entre

les empreses prestadores de serveis bàsics i

serveis de tracte continuat i els agremiats

autònoms o en format de microempresa

(empreses que ocupen a menys de 10 persones
i el volum de negoci anual o balanç general no
supera els 2 milions d’euros).

El Gremi assessora als agremiats en els
processos de formulació de queixa o denúncia,
seguint aquest procediment.

Altrament, si un particular contacta amb el Gremi

per reclamar abans d’iniciar accions legals o
administratives, el Gremi tracta de resoldre

mediant en el conflicte, en la recerca d’una

solució d’equitat i consens.



El Gremi del Motor manté una relació directa i fluïda amb

l’administració pública, participant activament en

comissions de treballs i fòrums que incideixen en el sector.

Hi ha multitud de normatives vigents o en estat de

gestació que afecten l’activitat ordinària d’un venedor de

vehicles i que aquest, individualment no pot atendre. Per

això, el Gremi executa les decisions que prenen els òrgans

de govern de l’entitat, i les trasllada a les Administracions

per defensar o potenciar el sector.
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Serveis propis
Veu davant 

l’opinió pública

Relació amb 
l’Administració

Pública

En el món actual, la comunicació és fonamental i

imprescindible per acomplir la nostra missió.
El Gremi enforteix les seves relacions amb els mitjans de
comunicació per ser el canal per transmetre la veu del
sector davant l’opinió pública.
D’aquesta manera, el Gremi informa periòdicament de
l’evolució del nostre mercat i trasllada quant pertoca, el

posicionament col·lectiu respecte un assumpte

rellevant actuant com a portaveu, així com també per
informar d’activitats concretes que volem donar a
conèixer a tothom.

Quan l’actuació abasta
tota Catalunya, les
actuacions es realitzen a
través de FECAVEM

FECAVEM agrupa les associacions provincials de la 
distribució de l’automoció.



Finalitats:

- Informar de temes
d’actualitat
- Formar en aspectes
concrets de l’activitat
- Prestigiar el sector
- Oferir productes i

serveis d’una selecció
de proveïdors
- Ser punt de trobada

dels professionals

agremiats

- I ser un nexe d’unió

amb l’Administració

Pública les entitats
més representatives
del sector.
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Serveis propis
Organització de 

punts de trobada, 
trobades i jornades

El Gremi del Motor organitza i impulsa 
directament o indirectament a través de 
Fecavem, Jornades Informatives, Trobades 
professionals, seminaris o Congressos. 



Serveis P
ropis
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Exemples comunicacions de la qualitat dels estabiments agremiats

Des del Gremi es duen a terme

constantment campanyes de

comunicació pròpies dirigides a la

ciutadania per tal de potenciar la

compra de vehicles en establiments

agremiats, definint aquests com

punts de qualitat i de màxima

garantia.

Per tal de facilitar la identificació

d’aquests establiments agremiats als

compradors, el Gremi facilita a tots

els socis una placa metàl·lica per ser

exposada en els seus comerços.

Campanyes 
per prestigiar

el sector



Deutes municipals associades al vehicle

Informació recopilada 

per CARFAX de 

diverses fonts 

nacionals i 

internacionals

Origen i detall d’una 

càrrega d’un vehicle 

nacional que figuren 

al Registre de Béns 

Mobles

Titularitat i càrregues 

d’un vehicle nacional 

que figuren al 

Registre de Trànsit
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Serveis propis
Informe de

Vehicles

Els nostres 

compromisos

Rapidesa: Tramitem a 
l’instant les peticions

Suport personalitzat:
atenem i assessorem el tipus
de informe que més
t’interessi i resolem les teves
dubtes

Flexibilitat: pots usar el 
telèfon, fax, e-mail o usar el 
nostre formulari web.

Condicions 

immillorables de 

facturació i 

pagament: Facturació i 
cobrament bimensual 
domiciliat

No cal firma digital
Evita responsabilitats



El Gremi vetlla per una competència lleial i de prestigi
professional

Accions contra l’ intrusisme i la competència deslleial

El Gremi defensa als agremiats i al ciutadà en contra de

l’exposició de vehicles al carrer en alguns municipis

d’agremiats.

Per tal d’eradicar aquesta pràctica, el Gremi manté

contactes amb els diferents ajuntaments i organismes

corresponents i actua com a altaveu dels agremiats.

Queixes per 
competència 

deslleial

Informació 
de persones

Pot sol·licitar els seus informes per la web o bé trucant
al Gremi i els rebrà a l’instant.

Tots els informes tenen la Garantia del Gremi del Motor.

Al ser una associació sense ànim de lucre, molts dels
informes són gratuïts pels agremiats.

Informe de Vida Laboral

El Gremi té un conveni amb la Tresoreria per tal
d’accedir al servei d’informes de vida laboral. El servei
és gratuït per a tots els agremiats i instantani
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Serveis propis



El Cercador de Preus e-Tributs l’eina

que permet a un professional del

motor, obtenir el valor a efectes

fiscals d’un vehicle.

Aquests valors varien anualment i

l’Agència Catalana de Tributs manté

un cercador que agilita l’obtenció del

valor fiscal.

El Cercador de valors de motos

usades Dat Ibérica és l’eina que

permet a un professional de la

motocicleta, obtenir la primera

referència de valor de compra de

mercat i ofereix les seves dades

tècniques.

Aquest servei gremial és gratuït,

immediat i molt senzill d’usar. Apte

per a consultes a través d’un telèfon

intel·ligent.

La font de la informació és Dat

Ibérica.

El Cercador de Preus VO és l’eina que

permet a un professional del motor,

obtenir la primera referència de valor

de compra de mercat dels automòbils i

a més, ofereix les dades tècniques

d’aquests.

Aquest servei gremial és gratuït,

immediat i molt senzill d’usar. Apte

per a consultes a través d’un telèfon

intel·ligent.

La font de la informació és Eurotax, una

consultoria de l’automoció de

reconegut prestigi, que estableix els

valors dels automòbils a partir d’un

anàlisi estadístic dels preus de venda

dels automòbils. El Gremi col·labora

informant els preus de venda facilitats

pels seus agremiats.
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Serveis propis

.

Valors de 
vehicles 

usats

El professional trobarà valors 
estadístics de mercat i estimació 

de valor legal de vehicles usats
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Serveis concertats

.

Serveis concertats amb
entitats i 

col·laboradors

Alguns d’aquests serveis entren en la
quota d’agremiats i altres generen un
cost per servei.
La nostra llarga experiència ens ha
permès identificar més de 125
necessitats dels professionals agremiats
i donar-ne una resposta adient.



El Gremi del Motor presenta els seus serveis en la seva web, 
diferenciant la part dirigida al públic en general i la professional, amb 
accés restringit a la seva EXTRANET

Web Socis: Extranet



La part pública conté els següents
apartats:
• Notes de Premsa,
• La carta de presentació de: El Gremi,
• Fes-te soci conté la informació

necessària per agremiar-se com a soci
agremiat.

• Borsa de treball és l’apartat on totes
aquelles persones que busquen feina i
els agradaria treballar al sector de
l’automoció, poden ingressar les seves
dades

• Agremiats és el cercador d’empreses
agremiades que el Gremi posa a
l’abast del ciutadà.

P
àgina w

eb -
Extranet
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• Actualitat, és l’apartat on es presenten les notícies del sector, el
calendari d’esdeveniments que el Gremi vol destacar, el recull de les
notes de premsa emeses pel Gremi, l’apartat on es presenten totes les
revistes i suplements del Gremi i un subapartat de competència
deslleial, destinat a les empreses que volen denunciar o queixar-se per
males pràctiques en el sector.

• Serveis Gremi, conté el conjunt de serveis que el Gremi realitza
directament als seus agremiats.

• Serveis concertats o serveis de terceres entitats que el Gremi ha
negociat en condicions preferents. Es presenten atenent en funció de la
matèria i el destí de la informació (Administració Pública, comercial,
Gerència, Informàtica, Postvenda, RRHH/Formació, Salut i Seguretat i
identificació infractors)

• Informació d’interès, apartat on es presenten les informacions legals,
fiscals i contractes, dades estadístiques o estudis i informació tècnica
del sector.

• Botiga Gremi, en aquesta pàgina posem a disposició dels agremiats els
rètols i altres documents que caldria tenir en un establiment dedicat a
la venda de vehicles a motor. Li mostrem la imatge, li descrivim la
utilitat i el cost de l'enviament en el cas que ens demani que li enviem
per correu postal.

Actualitat
Serveis Gremi
Serveis concertats
Informació d’interès
Botiga Gremi

Extranet és l’apartat web del 
Gremi on es presenta de 
manera estructurada, la 

informació professional del 
sector

P
àgina w

eb -
Extranet



Al Gremi disposem de tota una sèrie de dades

estadístiques relacionades amb Catalunya

proporcionades per diverses fonts i institucions
especialitzades que posem mensualment a l’abast dels
nostres agremiats i a un gran ventall de mitjans de
comunicació.
Aquestes dades permeten fer valoracions sobre el
desenvolupament o tendència del vostre propi mercat
o zona d'influència.

Per a aquells que necessiteu encara més, al Gremi
oferim la possibilitat de crear-
vos estudis personalitzats o presentacions
professionals a un preu reduït, així com una
assistència per a que veieu el què i el cóm us ho
presentem.
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Serveis propis

El Gremi posa a disposició dels seus agremiats la sala 

de reunions, totalment equipada i de forma gratuïta. » 

Aforament: 40/45

• Espai: 90m² (2 taules)

• Equipament audiovisual; projector, pantalla, PC’s i 

TV

• Reserva gratuïta

Dades Estadístiques Sala de Reunions



GARANTIM:
MÀXIMA CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT DE LES DADES
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA LEGAL EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 

La Borsa de treball en línia del Gremi del Motor és una eina pensada
per facilitar el contacte entre les persones en situació de recerca
activa de feina i les empreses del sector que volen incorporar
personal.

Serveis P
ropis

Gremi del Motor- Membre adherit a FECAVEM � Gran de Gràcia, 69 � gremi@gremidelmotor.org � 934 150 695

Borsa de Treball



Q
uotes A

grem
iat

Quota Mensual 2017: 

» Concessionaris: 43,67 € *

» General: 18,33 €

»  Socis Col·laboradors: 14,57 €

IMPORTANT: El pagament de la quota és trimestral

Adhesiu identificador d’establiment agremiat
5,30 € *

Gremi del Motor- Membre adherit a FECAVEM � Gran de Gràcia, 69 � gremi@gremidelmotor.org � 934 150 695

Per què pagar més si al Gremi del Motor ho tens tot?

No creus que per aquest preu va la pena estar agremiat?

Quotes d’afiliació



No importa la mida de la seva empresa, ni el tipus de vehicle que comercialitza. Si és 

del sector, aquest és el seu Gremi.

Aquest és el Gremi de TOTS!



Contacti’ns 

Telf. 934 150 695 / gremi@gremidelmotor.org / fax 934 151 976

Gremi del Motor- Membre adherit a FECAVEM � Gran de Gràcia, 69 � gremi@gremidelmotor.org � 934 150 695

Agremia’t i beneficia’t de formar part del 

Gremi referent del sector del Motor

Plataformes de venta 

i publicitat

Defensa dels interessos

del sector davant els 

òrgans de govern

Extranet exclusiva 

per a agremiats

Lloguer gratuït de la

sala de reunions.

Serveis Financers 

i asseguradors

Assessorament legal, 

fiscal i laboral gratuït

Serveis d’Informes:
Trànsit / Ajuntament /IBM/

característiques tècniques

Informació actualitzada

sobre el sector

Disponibilitat 

estadístiques del sector


